66ª Ata
Data: 25/06/2016
Local: Sede da Associação dos Moradores do Bairro Furadinho
PAUTA:
•
•
•
•
•

Prestação de contas referente ao mês de maio;
Situação que se encontra o time;
Calendário;
Composição de uma nova diretoria;
Avaliação individual;

Conforme Convocação realizada anteriormente, para esse momento, a Presidente da Associação agradeceu
a presença de todos e passou a detalhar a reunião da seguinte forma:
A Presidente aproveitou do momento para falar da Feijoada Entre Amigos que havia sido realizada no ultimo
dia 11/06/2016, quanto a sua organização, despesas, falta de comunicação por parte de alguns Associados,
Ausências e aniversário do time.
•

Prestação de contas referente ao mês de maio;

Ao apresentar a prestação de contas do mês de maio aos presentes, ficou destacada a grande inadimplência
por parte de alguns atletas e o déficit correspondente. Sendo desta forma o churrasco mensal acabou sendo
suspenso até a normalização das pendencias.
•

Situação que se encontra o time;

Devido a solicitação de saída da função de Diretor de Esportes pelo Associado Rene Coelho, ficou acordado
que o Vice Presidente Leandro Passos ficasse responsável por algumas atribuições desta pasta, como:
- Votação e escalação da equipe;
Ficando ainda a cargo do então colaborador Rene Coelho, a confirmação do campo e do adversário.
Com relação ao candidato a atleta Henrique Rosa, ficou decidido pelo grupo que poderá permanecer como
atleta convidado, devido ao fato de o mesmo não ter o perfil que a Associação Entre Amigos busca para
compor seu quadro de Associados.
•

Calendário;

Seguindo o calendário anual foi realizada uma enquete junto com os presentes sobre a viagem planejada
para o dia 16/07 onde iriamos jogar em Joinville, no período matutino. Como o elenco não estaria completo
para a realização deste jogo, teríamos que contar com muitos atletas convidados, ficando assim decidido o
cancelamento do jogo. Haja visto, que os eventos são planejados para a integração dos Associados desta
agremiação.
No dia 23/07, ficou programada a festa julina, que foi aceita por todos os presentes, porém, precisaríamos
definir um local, sendo que teríamos horário para inicio e término do evento.
Festa de Final de Ano: No intuito de promover um momento significativo que contemple a todos os
Associados desta agremiação, pedimos para que cada Atleta enviasse para a Diretoria uma sugestão do que
seria de interessante para o grupo.

•

Composição de uma nova diretoria;
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Esta diretoria assumiu as responsabilidades da Associação em janeiro de 2016, porém, sem assinar nenhuma
documentação, pois, devido a pendencias com o IMPOSTO DE RENDA não foi possível registar a Ata em
cartório como manda o figurino.
Conforme o pedido de desligamento da primeira Tesoureira Janaina Alves e do segundo tesoureiro Daniel
Ferreira, e da impossibilidade da Secretária Executiva Paula Cristina Calazans, esses cargos ficaram em
aberto, que foram disponibilizados aos presentes para que pudessem ser preenchidos.
Os Associados Luiz Carlos Pacheco e Adson Farias, bem como, a Dependente Barbara Marques Escobar,
colocaram-se a disposição, sendo aceito por todos os presentes.
Ficou acertado que em data oportuna, uma nova chapa será montada e apresentada para apreciação,
sabendo-se que o cargo de Tesoureiro ficará sob a responsabilidade do Associado Luiz Carlos Pacheco.
•

Avaliação individual;

A Presidente Laine Battisti abriu o tema com a seguinte reflexão: QUEM SÃO AS PESSOAS QUE COMPOEM
ESTA ASSOCIAÇÃO? PRECISAMOS MUDAR A ESSENCIA? SERÁ QUE NECESSITAMOS UMA DIRETORIA? SERÁ
QUE AS REGRAS ESTÃO CLARAS? PERDEMOS O FOCO?
O Atleta Thyago Pacheco comentou: Pouca raiz, falta de repasse de informações, e que não estamos
sabendo expandir o grupo.
Falou o Associado Luiz Carlos: Precisamos nos esforçar, contaminar as pessoas, as coisa estão perdendo o
sentido. Encerrou com uma pergunta: Será que precisamos mudar a espinha dorsal da Associação?
Thyago Pacheco sugeriu que cada presente falasse sobre o que o desagrada, e emendou com uma pergunta:
Estamos sendo exemplo? Deixamos claro como funciona a Agremiação para quem quer entrar? Precisamos
ter mais filtros ao selecionar os atletas. Finalizou dizendo, que estamos desesperados convidando qualquer
um a qualquer preço sem nenhuma expectativa.
Marlon Silva questionou: O que queremos realmente? O convidado quer fazer parte desse grupo?
Leandro Passos preferiu falar a o fez entrar para essa Associação.
Luiz Fernando Nino, sente falta dos eventos e destaca a diferença entre entrar para o time ou bater uma
bolinha.
Barbara Escobar, disse o que a desagrada é a falta de apoio das mulheres.
Deyvson alegou que devemos reforçar a espinha dorsal.
Willian disse que fosse realizada uma festa para que abraçássemos os convidados. Sugeriu ainda que
tivéssemos uma equipe de recursos humanos para avaliar os jogadores.
Finalizando a reunião o Sócio Contribuinte Adson Farias relata sua vontade de voltar aos campos na
categoria de Atleta, porém, para isso necessitaria da aprovação unanime de todos os presentes, o que
ocorreu.
Isso posto, deu-se por encerrado a presente reunião, que segue anexo a lista de assinatura dos presentes,
que eu Luiz Carlos Pacheco lavrei a presente Ata.
Florianópolis, 25 de julho de 2016.
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